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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

POLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB Z CELIAKIĄ I NA DIECIE BEZGLUTENOWEJ

Kraj          POLSKA Województwo     
MAZOWIECKIE

Powiat WARSZAWA

Gmina WARSZAWA Ulica UL. NA UBOCZU Nr domu 28 Nr lokalu U-C4

Miejscowość WARSZAWA Kod pocztowy 02-791 Poczta WARSZAWA Nr telefonu 22-253-04-97

Nr faksu E-mail info@celiakia.pl Strona www www.celiakia.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2008-11-28

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 14087069800000 6. Numer KRS 0000273781
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Małgorzata Źródlak - Prezes

Grażyna Konińska - Wiceprezes
Paulina Sabak - Sekretarz
Anna Marczewska - Skarbnik
Sylwia Mikulec - Członek Zarządu

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Alicja Kamińska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Kowalski - Wiceprzewodniczący
Jerzy Kaleta - Sekretarz

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Popularyzacja i upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy na 
temat celiakii i diety
bezglutenowej w celu poprawy jakości życia społecznego chorych.
b)Zwiększenie wykrywalności choroby i poprawa jakości opieki 
lekarskiej nad chorymi na celiakię i innymi osobami na diecie 
bezglutenowej.
c)Pomoc osobom chorym w pokonywaniu trudności związanych ze 
stosowaniem
diety bezglutenowej.
d)Integrowanie środowiska chorych na diecie bezglutenowej wokół 
wspólnych celów.
e)Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za 
granicą, których celem jest działanie na rzecz chorych.

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1.Prowadzenie wszechstronnej działalności informacyjnej i 
edukacyjnej,
popularyzującej wiedzę na temat choroby w społeczeństwie i wśród 
samych
chorych.
2.Rzecznictwo interesów osób chorych, pomoc prawną i 
psychologiczną.
3.Współpracę ze środowiskami medycznymi i akademickimi.
4.Wspieranie i śledzenie działalności badawczej dotyczącej celiakii.
5.Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, a także 
innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w 
celach działania Stowarzyszenia.
6.Organizowanie wspólnych spotkań integracyjnych, edukacyjnych i 
wyjazdów dla
chorych i ich rodzin.
7.Pomoc finansową lub rzeczową dla chorych w trudnej sytuacji 
materialnej.
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11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

ochrona i promocja zdrowia

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główne działania Stowarzyszenia w 2012 roku (działalność pożytku 
publicznego):

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Kontynuowaliśmy porady w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Udzielaliśmy 
codziennie konsultacji (telefonicznie, mailowo lub na miejscu). Porady 
telefoniczne - ok. 20 tygodniowo (1080 rocznie). Porady mailowe - ok. 100 
tygodniowo (5400 rocznie). Porady dietetyczne na miejscu - ok. 100 godzinnych 
konsultacji.

Licencje i badania

Kontynuowaliśmy program udzielania licencji na znak przekreślonego kłosa na 
produktach żywnościowych, także na tzw. „żywności do normalnej konsumpcji” 
w zwykłych cenach (majonez, ketchup, pasztet, wędlina itp.) – co znacząco 
obniża koszty stosowania diety. To jeden z naszych najważniejszych celów: 
zapewnić osobom na diecie bezpieczną i niedrogą żywność.  W 2012 licencję 
otrzymały: Bartlowizna, Tradycyjne Jadło i Kupiec. Przeprowadziliśmy liczne 
rozmowy z wieloma firmami – efekt w 2013 roku. W 2012 roku kontynuowaliśmy 
też BADANIA KONSUMENCKIE PRODUKTÓW na zawartość glutenu. 
Zbadaliśmy 37 produktów w dwóch turach.

Materiały informacyjne

W 2012 roku wydaliśmy ósmą edycję naszego poradnika „Celiakia i dieta 
bezglutenowa” (nakład 5000 sztuk). Poradnik na bieżąco wysyłamy 
współpracującym z nami lekarzom i dietetykom, którzy przekazują go swoim 
nowo zdiagnozowanym pacjentom. Przesyłamy go również bezpłatnie wszystkim 
zainteresowanym osobom.
Jesienią przygotowaliśmy i wydrukowaliśmy czwarty numer czasopisma „Bez 
glutenu” (3500 sztuk). Zostało ono rozesłane do członków naszego 
Stowarzyszenia oraz zaprzyjaźnionych lekarzy i dietetyków. W 2012 roku 
wydrukowaliśmy również Informator konferencyjny z okazji VII MDC w ilości 400 
sztuk oraz ulotki "ABC diety bezglutenowej" –10.000 sztuk.

Konferencje

Z okazji Międzynarodowego Dnia Celiakii zorganizowaliśmy szereg konferencji: 
•w Katowicach: „Co niymocni na celiakia mogom ciamrać”; 
•w Krakowie: „Celiakia i dieta bezglutenowa”; 
•w Warszawie:  „Celiakia 2012” oraz 
•w  Łodzi. 
Poza MDC zostały także zorganizowane konferencje w: 
•Białystoku - „Żyj szczęśliwie z celiakią ” 
•Łodzi - „Jak żyć z celiakią
•Gdańsku - „Celiakia – diagnoza i co dalej?” 
•Warszawie - II konferencja szkoleniowa dla dietetyków „Dieta bezglutenowa w 
teorii i praktyce”.

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w kilku dużych konferencjach naukowych, 
m.in. Gastro Update (Warszawa), konferencji dla lekarzy pediatrów Ossa (Łódź), 
„Zdrowie dzieci i młodzieży – interdyscyplinarna promocja zdrowia” (Katowice). 

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
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Braliśmy udział również w konferencji medycznej dotyczącej celiakii w 
Helsinkach (AOECS). 

MENU BEZ GLUTENU

Kontynuowaliśmy rozpoczęty w 2011 roku program MENU BEZ GLUTENU. 
Odbyło się około 50 szkoleń dla restauracji w całej Polsce – nie każda 
przeszkolona restauracja ostatecznie został dołączona do programu. Na koniec 
roku było ich 33. Na: www.menubezglutenu.pl zamieściliśmy wyszukiwarkę 
restauracji. W związku z Euro 2012 informacje o stronie www.menubezglutenu.pl 
pojawiły się na stronach AOECS i wielu Stowarzyszeń z UE.

Imprezy stowarzyszeniowe

W 2012 roku zorganizowaliśmy ponad 30 różnych imprez (poza konferencjami): 
warsztaty kulinarne, pikniki, Dni Dziecka, Mikołajki w: Białymstoku, Krakowie, 
Łodzi, Nowym Sączu, Olsztynie, Poznaniu, Sosnowcu, Katowicach, Szczecinie, 
Trójmieście, Warszawie i Wrocławiu. 

Bezglutenowy wypoczynek

Zorganizowaliśmy kolonie dla dzieci na diecie bezglutenowej w Karwi (44 
dzieci). Pod naszym patronatem odbyły się także kolejne kolonie w Stoczku 
Łukowskim. Na naszej stronie zamieściliśmy (po wcześniejszej weryfikacji) 
ośrodki agroturystyczne, pensjonaty i hotele w kraju i za granicą, które oferują 
swoim klientom bezglutenowe wyżywienie. W 2012 roku pojawiło się 10 takich 
miejsc. 

Wykaz produktów bezglutenowych

W 2012 roku Wykaz produktów bezglutenowych dostępnych na polskim rynku 
zaktualizowaliśmy dwukrotnie (w kwietniu oraz w lipcu). 

Media

Z inspiracji Stowarzyszenia i przy naszym współudziale ukazało się kilkadziesiąt  
artykułów na temat celiakii i diety bezglutenowej (29 jest na naszej stronie). Są 
to wywiady z osobami ze Stowarzyszenia, artykuły powołujące się na działalność 
Stowarzyszenia, artykuły o celiakii, diecie bezglutenowej, o żywieniu 
najmłodszych dzieci. Zainteresowało się nami radio i telewizja. Mówiono o nas w 
wydarzeniach  w telewizji Polsat, w Polsat News  ukazał się o nas reportaż; 
byliśmy w TVP 1 – „Kawa czy herbata?” oraz w programie I Polskiego Radia – 
Zdrowie oraz dwukrotnie w audycji w Radiu Gdańsk.

Konkursy
Odbyła się 2 edycja konkursu fotograficznego FOTO KULINARIA  „Zimowe 
Smaki”, 3 edycja konkursu fotograficznego „Wiosna na talerzu” oraz pierwsza 
edycja konkursu literackiego „Moja wakacyjna przygoda z dietą”. 

Internet 

Prowadzimy największy w Polsce portal poświęcony celiakii i diecie 
bezglutenowej www.celiakia.pl (wraz z forum dyskusyjnym) oraz 
www.menubezglutenu.pl i www.kuchniabezglutenowa.pl. Mamy rosnące grono 
fanów na Facebooku.

Współpraca

W 2012 roku kontynuowaliśmy współpracę ze środowiskiem lekarskim z kilku 
ośrodków medycznych w Polsce oraz z wieloma dietetykami (głównie SGGW w 
Warszawie).

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

cały kraj
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2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

13000

350

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie prowadziło nieodpłatną działalność pożytku 
publicznego w zakresie opisanym w Punkcie II.1.1., z wyjątkiem 
organizacji wypoczynku letniego (działalność statutowa odpłatna 
opisana w Punkcie II.5.1.) oraz działań związanych z 
działalnością gospodarczą (opisaną w Punkcie II.5.4)

Kod PKD 2007:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 94.99.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym
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2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Działalność odpłatna pożytku publicznego jest związana z 
organizacją wypoczynku dla dzieci członków Stowarzyszenia, 
które są na diecie bezglutenowej.
Za pozyskane od rodziców opłaty zorganizowane zostały kolonie 
letnie dla dzieci.
Kod PKD 2007:
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 
indziej niesklasyfikowana

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

94.99.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

cały kraj

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Stowarzyszenie prowadziło w 2012 roku działalność gospodarczą 
w zakresie:

- Wydawania czasopism i pozostałych periodyków - czasopismo 
"Bez glutenu" wydane na jesieni w nakładzie 3500 szt. 
Czasopismo jest bezpłatnie wysyłane członkom Stowarzyszenia, 
a wydawane dzięki wpływom z reklam.

- Dzierżawy własności intelektualnej - udzielanie licencji na 
używanie znaku przekreślonego kłosa na produktach 
bezglutenowych. Są to działania mające na celu konsumencką 
kontrolę nad rynkiem bezglutenowym w Polsce oraz zwiększenie 
dostępności bezpiecznej, przebadanej żywności bezglutenowej. 
W 2012 roku licencja została podpisana z trzema firmami: 
Bartlowizna, Tradycyjne Jadło i Kupiec.

- Działalność związana z organizacji targów, wystaw i kongresów. 
W  2012 roku dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów 
zorganizowana została konferencja z okazji VII 
Międzynarodowego Dnia Celiakii w Warszawie.
Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

58.14.Z

77.40.Z

82.30.Z
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6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 358 717,31 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 111 983,13 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 60 074,99 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 129 357,00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 1 798,98 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 94 045,90 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych
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0,00 zł

8. Z innych źródeł 6 785,57 zł

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -796,01 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 47 757,76 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 47 757,76 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 11 005,83 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 100 995,47 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

1 Badania produktów na zawartość glutenu 14 961,13 zł
2 Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego 60 829,87 zł
3 Prowadzenie programu MENU BEZ GLUTENU 4 612,10 zł

4 Materiały na temat celiakii i diety bezglutenowej, warsztaty, spotkania w całym kraju 20 595,99 zł
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4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 320 076,00 zł 100 995,47 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego
b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja
e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

133 172,83 zł 100 590,80 zł

60 871,00 zł 0,00 zł

81 599,24 zł

43 738,36 zł 0,00 zł

404,67 zł 404,67 zł

0,00 zł 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, 
poz. 226)

1 Podatnicy najczęściej nie wskazali żadnego celu szczegółowego, kilkunastu wpisało "na 
cele statutowe"

3 933,70 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi  na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0,0 osób

2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

9,0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

1 442,00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

3,00 osób prawnych

organizacja pozyskała 544 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 5 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
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1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

8,00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 8,00 osób

0,00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0,00 osób

0,00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0,00 osób

0,00 osób

e) inne osoby 0,00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 81 354,00 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

0,00 zł

0,00 zł

nagrody

premie

0,00 zł

0,00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 81 354,00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

0,00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 2 674,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 53 500,00 zł
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3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

25 180,00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i 
inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 138,89 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

60,47 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

2 400,00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0,00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 600,00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

W pozycji 6. wysokość przeciętnego wynagrodzenia brutto 
wypłacanego osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej została wyliczona zgodnie z 
poleceniem, choć każda z tych osób świadczyła pracę 
jednorazowo, a nie przez 12 miesięcy.

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0,00 zł

3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Małgorzata Źródlak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

8 lipca 2013

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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